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Varmistathan tapahtumien ajantasaiset tiedot aina nettisivultamme
www.olutsilta.fi/tapahtumat

Kuukausitapaamiset Helsingissä

8.6.2022 klo 18:00, Opastettu vierailu Urheilumuseossa, Olympiastadion
Paavo Nurmen tie 1, Helsinki

6.7.2022 klo 18:00, Luontoretki Stansvikiin HUOM: Poikkeuksellinen
ajankohta!

10.8.2022 klo 18:00, Myyrmäen katutaidekierros Taidemuseo Artsin
opastamana

14.9.2022 klo 18:00, Olutaiheinen tapahtuma, tarkempi aihe vielä
varmistumatta

http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
https://olutsilta.fi/tapahtuma/kesakuun-kuukausitapaaminen-helsingissa
https://olutsilta.fi/tapahtuma/luontoretki-stansvikiin-67
https://www.artsimuseo.com/myyrmaenkatutaidekierros


12.10.2022 klo 18:00, aihe vielä varmistumatta
9.11.2022 klo 18:00, Sääntömääräinen syyskokous
14.12.2022 klo 18:00, Pikkujoulut

Olutsillan Klamilan osasto

Tiedotukset tapahtumista paikallislehdissä ja facebook-ryhmässä Olutsilta - Klamilan osasto.

Olutsillan Kotkan osasto

4.6. Retki Porvooseen. Ohjelmassa mm. tasting Kråkö Bryggeri -panimolla.

9.7. Saariretki. Kohde varmistuu myöhemmin.

6.8. Retki Kymijoki Beer Festivaliin

Ajantasaiset tiedot tapahtumista Olutsillan Kotkan osaston Facebookissa

Teatteri

Menemme lauantaina 27.8. klo 14 Suomenlinnan kesäteatteriin katsomaan Jussi Nikkilän ohjaamaa
Shakespearen Kuten haluatte -näytelmän.

Olutsillalle on varattu 20 lippua erittäin edulliseen 23 €:n kappalehintaan. Jos ryhmä ei täyty, hinta on
27 € lippua kohden ja sekin on vielä edullinen hinta. Suomenlinnassa on useita terasseja, joille voi
siirtyä esityksen jälkeen siirtyä keskustelemaan näytelmästä ja viettämään aikaa yhdessä.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Annelle sähköpostitse osoitteeseen annealahonkola@gmail.com

https://www.ryhmateatteri.fi/ohjelmisto/kuten_haluatte

Matkat
Seuran perinteinen kesämatka 3.-7.8. suuntautuu tänä vuonna Keski- ja Etelä-Viroon (Põltsamaa, Tartto,
Valga, Riianlahden ranta) ja Pohjois-Latviaan (Valka, Cesis, Ligatne, Sigulda, Adazi).  Tutustumme
matkan aikana erilaisiin luontokohteisin, historiallisiin paikkoihn ja tapahtumiin sekä paikalliseen
kulttuuriin panimovierailujakaan unohtamatta. Ilmoittautuminen matkalle alkaa seuran sivujen kautta
18.5. klo 10 ja päättyy 29.5. tai aikaisemmin, jos matka tulee täyteen. Mukaan mahtuu 40.

Syksyn matka suuntautuu Tallinnan seudulle 4.-6.11.. Tarkemmat tiedot julkaistaan syyskuun
alkupuolella.

Saunaklubi

Toiminta jatkuu pandemiatilanteen helpottaessa. Seuraa tilannetta tapahtumakalenterista
www.olutsilta.fi/tapahtumat tai fb-ryhmästä Olutsilta Saunaklubi. Voit myös liittyä saunaklubin
sähköpostijakeluun ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Juhalle: juha.karsikas(at)icloud.com

mailto:annealahonkola@gmail.com
https://www.ryhmateatteri.fi/ohjelmisto/kuten_haluatte
http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
http://www.olutsilta.fi/tapahtumat
mailto:juha.karsikas@cloud.com


VP-Lounaat

Vapaapäivä-lounaat pidetään Helsingissä  joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 13

25.5. Hima ja Sali (Kaapelitehdas) https://www.himasali.com
31.8. Olivia Central Station https://oliviarestaurants.fi
28.9. Sori Taproom https://soritaproom.com
Jälkioluet lähipubissa. Tervetuloa!

Keilailu

Helsinginkatu 25, Helsinki Fun Bowling

21.5. la klo 15
25.8. to klo 12
8.9.   to klo 12
15.9. to klo 12

Ilmoittautumiset sähköpostiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa: echydenius(at)gmail.com.

Olutsilta-keilaturnaus Kotkassa lokakuussa

Olutsillan Hyvämaineisten Naisten Ompeluseura
Kokoontuu joka kuukauden 3. maanantai ravintola Kurvittaressa Helsingissä, Hämeentie 58-60. Kesä- ja
heinäkuun pidämme todennäköisesti taukoa. Tervetuloa - myös miehet - mukaan!

Tallinnassa tapahtuu Õllekomando

Õllekomando tutustuu Tallinnan kulttuuriin ja kapakoihin. Komandon iskuista ilmoitetaan Olutsillan
nettisivuilla ja Facebookissa www.olutsilta.fi ja https://www.facebook.com/groups/ollekomando/

Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!

Onhan meillä oikea osoite?

Olutsillan jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän viro.nyt -lehden, jota julkaisee Suomen
Viro-yhdistysten liitto (SVYL). Lehti postitetaan jäsenille kotiin, joten varmistathan että osoitteesi on
oikein jäsen rekisterissämme (näet sen saamastasi jäsenmaksu-laskusta). Mahdolliset osoitteenmuutokset
(myös sähköpostiosoitteen) ilmoitathan sähköpostilla jasenrekisteri(at)olutsilta.fi .

Olutsilta - Õllesild ry:n stipendirahasto

Stipendirahasto aloitti toimintansa 1.1.2008.  Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Olutsilta -
Õllesild ry:n tarkoitusperien toteuttamista. Rahasto myöntää avustuksia hakemusten perusteella.
Yhdistyksemme toimintaa tukevia hankkeita koskevat avustushakemukset voi toimittaa Olutsillan
hallitukselle.

https://www.himasali.com
https://oliviarestaurants.fi
https://soritaproom.com
https://www.funbowling.fi/
https://tinyurl.com/yb9eaxha
http://www.olutsilta.fi/
https://www.facebook.com/groups/ollekomando/
mailto:jasenrekisteri@olutsilta.fi


Jäseneksi liittyminen

Olutsillan jäseniksi voivat liittyä kaikki 18 vuotta täyttäneet hyvämaineiset henkilöt, jotka hyväksyvät
yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 22 € ja liittymismaksu on 6 €. Jäseneksi voi
liittyä ilmoittamalla seuran puheenjohtajalle sähköpostitse (puheenjohtaja[at]olutsilta.fi) nimesi,
sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi ja muutaman hyvän perustelun sille, miksi haluat liittyä Olutsiltaan.

Kaikesta yhdistyksen virallisesta toiminnasta kerrotaan verkkosivuilla www.olutsilta.fi, Facebookissa ja
viro.nyt -lehdessä. Osa tapahtumista ja toiminnasta on jäsenten vapaata aktiivisuutta kuten Õllekomando,
sen toiminnasta on tavallisesti tietoa vain Facebookissa. Haluatko pysyä ajan tasalla, mitä
Olutsillassa tapahtuu? Liity seuran Facebook-ryhmään www.facebook.com/groups/olutsilta/

Olutsilta-Õllesild ry

Päivi Söderström, puheenjohtaja, +358 40 5461409, puheenjohtaja(at)olutsilta.fi

Hallitus 2022

Päivi Söderström, puheenjohtaja, puheenjohtaja(at)olutsilta.fi
Sirpa Huostila, varapuheenjohtaja, hupimestari, +358 44 945 7911. tittoli13(at)gmail.com
Antero Elovaara, sihteeri, somevastaava, antero.elovaara(at)kolumbus.fi
Taina Salminen, taloudenhoitaja & jäsenrekisteri, jasenrekisteri(at)olutsilta.fi
Jari Forsblom, matkavastaava, jari.forsblom(at)kolumbus.fi
Niilo Orola, tiedote-vastaava, niilo.orola(at)gmail.com
Jenna Arvola, Kotkan-osaston edustaja, jenna.arvola(at)gmail.com
Anne Ala-Honkola, teatterikäynnit yms. annealahonkola(at)gmail.com
Pirjo Pohjola, pirjoal.pohjola(at)gmail.com

Lisäksi
Esa Chydenius, keilailu ja VP-lounas, echydenius(at)gmail.com
Juha Karsikas, Saunaklubi, juha.karsikas(at)icloud.com

http://www.olutsilta.fi/
mailto:jasenrekisteri@olutsilta.fi
mailto:annealahonkola@gmail.com
mailto:juha.karsikas@icloud.com

